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Informacje dotyczące:
Ogólne warunki ubezpieczenia
Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka
nr OWU/AC12/1/2018 (OWU)

Informacje zawarte w OWU Nr artykułu OWU

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 
lub wartości wykupu Ubezpieczenia.

Art. 1, Art. 2, Art. 5 OWU

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

Art. 2, Art. 10 OWU

3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek 
ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych 
funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek 
uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Nie dotyczy

4. Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych 
okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, 
w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu  
nie przysługuje.

Nie dotyczy
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Ogólne warunki ubezpieczenia
Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka

nr OWU/AC12/1/2018

Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka jest zawierana na podstawie Warunków oraz Ogólnych warunków 
ubezpieczenia Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka.

Dziecko – jako Ubezpieczony – jest uprawnione do Pieniędzy z tytułu tej umowy.

Art. 1 Co oznaczają używane pojęcia? 

1) „Dziecko” – Ubezpieczony, który w chwili objęcia ochroną ubezpieczeniową ukończył 3. rok życia a nie ukończył 17. 
roku życia.

2) „Suma ubezpieczenia” – kwota wybrana przez Właściciela polisy, na podstawie której obliczymy, ile pieniędzy 
wypłacimy Dziecku z Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka. 

3) „Nieszczęśliwy wypadek” – nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Dziecka zdarzenie, które 
nastąpiło w czasie obowiązywania Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka, będące bezpośrednią 
i wyłączną przyczyną Uszkodzenia ciała. W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała 
dziecka za przyczynę zewnętrzną, która wywołała Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się Choroby i Choroby psychicznej. 

4) „Choroba” – zdiagnozowana przez Lekarza reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, wewnętrznego 
lub zewnętrznego, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub 
całym ustroju. W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka za Chorobę nie 
uważa się w szczególności ciąży, porodu, połogu. 

5) „Choroba psychiczna” – choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (ICD-10). 

6) „Złamanie” – przerwanie ciągłości tkanki kostnej spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem. Za złamanie nie uważa się 
tzw. złamań patologicznych, czyli związanych z istniejącym wcześniej stanem chorobowym. 

7) „Zwichnięcie” – przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni stawowych spowodowane Nieszczęśliwym 
wypadkiem, wymagające nastawienia i następnie unieruchomienia opatrunkiem gipsowym lub ortezą. Za Zwichnięcie 
nie uważa się zwichnięć nawykowych. 

8) „Uszkodzenie ciała” – zdarzenie powstałe wskutek Nieszczęśliwego wypadku i wskazane w Załączniku nr 1 – Tabela 
Uszkodzeń ciała dziecka nr 1/2016. 

Art. 2 Kogo ubezpieczamy i co obejmuje ubezpieczenie?
 
1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte Dziecko, które ukończyło 3. rok życia i nie ukończyło 17. roku życia. 
2. Ubezpieczamy zdrowie Dziecka i wypłacimy pieniądze w przypadku Uszkodzeń ciała wskazanych w Załączniku nr 1 – 

Tabela Uszkodzeń ciała dziecka nr 1/2016.

Art. 3 Jak długo trwa Umowa dodatkowa? 

1. Umowę dodatkową na wypadek uszkodzenia ciała dziecka zawieramy: 
a) na 5 lat albo 
b) do najbliższej 5. rocznicy trwania Umowy od dokupienia Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała 

dziecka, dla Dzieci które w dniu rozpoczęcia ochrony z tytułu Umowy dodatkowej nie ukończyły 14. roku życia, albo
c)  do rocznicy trwania Umowy, która nastąpi po ukończeniu przez Dziecko 18. roku życia, dla Dzieci, które w dniu 

rozpoczęcia ochrony z tytułu Umowy dodatkowej ukończyły 14. rok życia.
2. Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka trwa najdłużej do rocznicy rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej, która nastąpi po ukończeniu przez Dziecko 18 lat. 
3. Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka wygasa: 

a) z upływem okresu, na jaki została zawarta, 
b) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy,
c) z dniem wypłaty 150% Sumy ubezpieczenia, przy czym limit 150% Sumy ubezpieczenia dotyczy łącznej kwoty 

Świadczeń wypłaconych w okresie, na jaki Umowa dodatkowa została zawarta. Do wypłaty Pieniędzy brana jest 
pod uwagę Suma ubezpieczenia obowiązująca w dniu zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem.
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Art. 4 Czy można kontynuować ubezpieczenie? 

1. Tak, przed zakończeniem Umowy dodatkowej zaproponujemy Właścicielowi polisy przedłużenie Umowy 
dodatkowej, pozostającej w aktualnej ofercie Nationale-Nederlanden, chyba że umowa ta wygasła w związku 
z wykorzystaniem limitu Sum ubezpieczenia (150% Sumy ubezpieczenia). 

2. Umowę dodatkową przedłużamy na 5 lat. Jeśli do końca Umowy lub do rocznicy rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
która nastąpi po ukończeniu przez Dziecko 18 lat, zostało mniej niż 5 lat, to można przedłużyć tę umowę 
odpowiednio na okres 4, 3, 2 lat lub 1 roku.

Art. 5 Jaką kwotę wypłacimy w przypadku Uszkodzenia ciała Dziecka? 

1. W przypadku Uszkodzenia ciała wypłacimy odpowiedni procent Sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia 
Nieszczęśliwego wypadku, wskazany w Załączniku nr 1 – Tabela Uszkodzeń ciała dziecka nr 1/2016. 

2. Jeśli w czasie trwania Umowy dodatkowej Dziecko ulegnie Nieszczęśliwemu wypadkowi, w związku z którym dozna 
Uszkodzenia ciała, wypłacimy do 150% Sumy ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, jaką wypłacimy z Umowy 
dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka. 

Art. 6 Jak wypłacane będą pieniądze? Co jest potrzebne? 

1. Dziecko nabywa prawo do Świadczenia z chwilą doznania Uszkodzenia ciała. 
2. Nationale-Nederlanden powinno zostać zawiadomione o zajściu zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 
3. Nationale-Nederlanden wypłaci Świadczenie na podstawie wniosku o wypłatę złożonego wraz z następującymi 

dokumentami: 
a) kopią dowodu osobistego, paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej 

z wnioskiem, 
b) skróconym odpisem aktu urodzenia Dziecka,
c) dokumentacją medyczną potwierdzającą wystąpienie Uszkodzenia ciała (np. karta informacyjna leczenia 

szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań), 
d) dokumentem potwierdzającym zajście okoliczności Nieszczęśliwego wypadku (np. notatka urzędowa z policji lub 

inna), 
e) innym dokumentem potrzebnym do określenia tytułu wypłaty Świadczenia i jej wysokości – poprosimy o nie, 

jeśli będą potrzebne.
4. Decyzja o wypłacie Świadczenia jest podejmowana na podstawie zgromadzonej dokumentacji w oparciu o Załącznik 

nr 1 – Tabela Uszkodzeń ciała dziecka nr 1/2016. 
5. Wypłaty będą realizowane zgodnie z  dyspozycją wskazaną we wniosku – na rachunek bankowy lub w inny sposób. 

Art. 7 Jakie są obowiązki Ubezpieczonego Dziecka? 

Wizyta u Lekarza – jeśli będziemy potrzebowali potwierdzenia, czy Ubezpieczony doznał Uszkodzenia ciała. Wizyta odbędzie 
się w wyznaczonej przez nas placówce medycznej i na nasz koszt. 

Art. 8 Jak podwyższyć lub obniżyć Sumę ubezpieczenia? 

1. Podwyższenie i obniżenie Sumy ubezpieczenia odbywa się na wniosek Właściciela polisy. Wniosek wymaga 
akceptacji Nationale-Nederlanden. 

2. Przed podwyższeniem Sumy ubezpieczenia w celu dokonania oceny dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego 
zwrócimy się z prośbą o udostępnienie dodatkowych informacji dotyczących stanu zdrowia Dziecka oraz 
o informacje o uprawianym przez Dziecko sporcie i hobby. 

3. Warunkiem zmiany Sumy ubezpieczenia jest wpłacenie wszystkich zaległych Składek najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o zmianę.

4. Obniżenie Sumy ubezpieczenia jest możliwe po 2 latach od dnia rozpoczęcia ochrony w ramach Umowy dodatkowej 
na wypadek uszkodzenia ciała dziecka, pod warunkiem zachowania minimalnej Składki ochronnej i minimalnej 
Składki. 

5. Zmiana Sumy ubezpieczenia powoduje zmianę wysokości Składki za Umowę dodatkową na wypadek uszkodzenia 
ciała dziecka. 

6. Nowa Suma ubezpieczenia obowiązuje od 1. dnia Miesiąca polisowego po zaakceptowaniu wniosku o zmianę, jeśli 
nie ma zaległości w opłacaniu Składki i zostanie opłacona Składka w nowej wysokości. 

7. Zmianę potwierdzamy Dokumentem ubezpieczenia. 
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Art. 9 Jak ustalimy wysokość składki? Jak długo będzie opłacana? 

1. Składka za Umowę dodatkową na wypadek uszkodzenia ciała dziecka jest ustalana zgodnie z obowiązującą u nas 
taryfą składek i zależy od Sumy ubezpieczenia. Na wysokość Składki może mieć wpływ uprawiany przez Dziecko 
sport i hobby. 

2. Składka za Umowę dodatkową na wypadek uszkodzenia ciała dziecka jest opłacana regularnie razem ze Składką za 
Umowę. 

Art. 10 W jakich sytuacjach nie wypłacimy pieniędzy?
 
Nie wypłacimy pieniędzy, jeśli Uszkodzenie ciała: 
a) jest następstwem okoliczności wyłączających naszą odpowiedzialność, o których mowa w Warunkach, 
b) jest następstwem spożywania lub pozostawania przez Dziecko w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych 
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem leków zażywanych na zlecenie Lekarza 
i w sposób przez niego zalecony, 

c) miało miejsce w następstwie prowadzenia przez Dziecko pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu, jeśli 
nie było do tego uprawnione lub jeżeli pojazd lub inny środek transportu nie spełniał kryteriów dopuszczenia do 
ruchu drogowego, powietrznego lub wodnego, zgodnie z przepisami właściwego prawa, 

d) jest następstwem udziału Dziecka w następujących aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym 
charakterze: sporty motorowe, motorowodne, lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, nurkowanie, 
speleologia, sporty walki, skoki na linie, skoki do wody, skoki spadochronowe, lotniarstwo, paralotniarstwo, loty 
balonem lub sterowcem, 

e) powstało w wyniku samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od stanu poczytalności.

Art. 11 Zastosowanie Warunków 

W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała 
dziecka mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Warunków. 

Art. 12 Wejście w życie Warunków Umowy dodatkowej 

Warunki Umowy dodatkowej, zatwierdzone przez Zarząd Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 
uchwałą nr 13/2018 z dnia 21 marca 2018 r., wchodzą w życie z dniem 5 kwietnia 2018 r.

Michał Hucał
Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu
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Załącznik nr 1 – Tabela Uszkodzeń ciała dziecka nr 1/2016

Do warunków Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka

Urazy głowy %

D01 Rany skóry głowy wymagające szycia 3

D02 Złamanie kości postawy czaszki 12

D03 Złamanie kości sklepienia czaszki 12

D04 Złamanie kości oczodołu 10

D05 Złamanie kości jarzmowych 10

D06 Złamanie kości szczękowych 10

D07 Złamanie żuchw 6

D08 Złamanie kości nosa 6

D09 Złamanie przegrody nosa 3

D10 Wstrząśnienie mózgu 20

D11 Stłuczenie mózgu 60

D12 Krwiaki wewnątrzczaszkowe 80

D13 Rany powiek wymagające szycia 3

D14 Rany spojówek 3

D15 Erozja rogówki 6

D16 Uszkodzenie kanalika łzowego 12

D17 Zranienie gałki ocznej z perforacją 30

D18 Rany twarzy wymagające szycia 4

D19 Rany szyi wymagające szycia 4

D20 Rany ucha wymagające szycia 4

D21 Rany wargi wymagające szycia 4

D22 Rany języka wymagające szycia 5

D23 Utrata zęba stałego 1

D24 Uszkodzenie błony bębenkowej 8

Ciała obce %

D25 Ciało obce w drogach oddechowych wymagające usunięcia 15

D26 Ciało obce w przełyku wymagające usunięcia 15

Rany powłok, ścięgien i mięśni %

D27 Rany kończyny górnej wymagające szycia 3

D28 Rany kończyny dolnej wymagające szycia 3

D29 Rany tułowia wymagające szycia 3

D30 Uszkodzenie jednego lub kilku ścięgien 5

D31 Uszkodzenie jednego lub kilku mięśni 10

Skręcenia %

D32 Skręcenie stawu skokowego 3

D33 Skręcenie stawu kolanowego 4
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D34 Skręcenie kręgosłupa szyjnego 5

D35 Skręcenie kręgosłupa piersiowego 5

D36 Skręcenie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego 5

Zwichnięcia %

D37 Zwichniecie stawu ramiennego 6

D38 Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego 6

D39 Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego 6

D40 Zwichniecie stawu łokciowego 6

D41 Zwichnięcie nadgarstka 6

D42 Zwichnięcie stawu biodrowego 6

D43 Zwichnięcie stawu kolanowego 6

D44 Zwichnięcie stawu skokowego 6

Złamania %

D45 Złamanie kręgosłupa – trzonu lub łuku kręgowego – jednego kręgu 7

D46 Złamanie kręgosłupa – wyrostków poprzecznych, stawowych, kolczystych – jednego kręgu 4

D47 Złamanie obojczyka 8

D48 Złamanie mostka 6

D49 Złamanie jednego żebra 2

D50 Złamanie łopatki 12

D51 Złamanie kości ramiennej 10

D52 Złamanie kości łokciowej 8

D53 Złamanie kości promieniowej 8

D54 Złamanie jednej lub kilku kości nadgarstka 7

D55 Złamanie jednej lub kilku kości śródręcza 5

D56 Złamanie jednego palca - środkowy, serdeczny, mały 3

D57 Złamanie kciuka 5

D58 Złamanie wskaziciela 4

D59 Złamanie kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości guzicznej) – z przerwaniem ciągłości obręczy 25

D60 Złamanie kości tworzących miednicę (z wyłączeniem kości guzicznej) bez przerwania ciągłości obręczy 15

D61 Złamanie kości guzicznej 5

D62 Złamanie kości udowej 15

D63 Złamanie kości piszczelowej 10

D64 Złamanie strzałki 5

D65 Złamanie kości piętowej 8

D66 Złamanie kości skokowej 8

D67 Złamanie jednej lub kilku innych kości stępu (łódkowatej, sześciennej lub klinowatych) 6

D68 Złamanie jednej lub kilku kości śródstopia 4

D69 Złamanie palucha 3

D70 Złamanie jednego lub kilku palców stopy (od drugiego do piątego) 2
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Urazy narządów %

D71 Uszkodzenie gardła 10

D72 Uszkodzenie przełyku 25

D73 Uszkodzenie żołądka 25

D74 Uszkodzenie dwunastnicy 25

D75 Uszkodzenie jelita lub krezki jelita 25

D76 Uszkodzenie sieci 20

D77 Uszkodzenie krtani 20

D78 Uszkodzenie tchawicy 20

D79 Uszkodzenie opłucnej, odma opłucnowa 15

D80 Uszkodzenie płuca 25

D81 Uszkodzenie serca 50

D82 Uszkodzenie przepony 20

D83 Uszkodzenie wątroby 25

D84 Uszkodzenie pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych 25

D85 Uszkodzenie trzustki 25

D86 Uszkodzenie śledziony 15

D87 Uszkodzenie odbytnicy lub odbytu 15

D88 Uszkodzenie nerek 35

D89 Uszkodzenie krocza, narządów płciowych 10

D90 Uszkodzenie pęcherza 10

D91 Uszkodzenie moczowodów lub cewki moczowej 10

Oparzenia %

D92 Oparzenia – I/II stopnia obejmujące <10 % powierzchni ciała 7

D93 Oparzenia – II stopnia obejmujące 10 -15 % i III stopnia obejmujące < 5 % powierzchni ciała 15

D94 Oparzenia – II stopnia obejmujące 16-25 % powierzchni ciała oraz III stopnia obejmujące 5- 10 %, wszystkie 
oparzenia obejmujące twarz, ręce, oczy, uszy, stopy i krocze 30

D95 Oparzenia – II stopnia obejmujące > 25 % powierzchni ciała oraz III stopnia obejmujące > 10 % powierzchni ciała 60
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